Звіт 
про надходження до Тернопільської митниці ДФС запитів 
на отримання публічної інформації станом на 01.04.2019
                                                                                                     
З метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості своєї діяльності, Тернопільською митницею ДФС забезпечено розгляд документів, з проханням надати публічну інформацію з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), які надійшли на митницю.
	В січні-березні 2019 року до Тернопільської митниці ДФС надійшло 4 запити на отримання публічної інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі запити надійшли електронною поштою. 
	В розрізі категорій запитувачів відповідно до Закону Тернопільською митницею ДФС розглянуто запити від:
- фізичної особи – 2 запити;
- юридичної особи – 1 запит;
- представників засобів масової інформації – 1 запит.
        Запитувачів цікавила інформація про:
        - здійснення Тернопільською митницею ДФС митного оформлення транспортних засобів за вказаний період; 
        - кількість розмитнених транспортних засобів під час пільгового періоду;
        - реалізацію майна, вилученого митницею;
        - статистичні дані про порушення митних правил протягом 2018-2019 років.
        За результатами розгляду фахівцями Тернопільської митниці ДФС надано відповідь у встановлений законодавством 5-денний термін. 
На субсайті територіальних органів ДФС в Тернопільській області для запитувачів розміщено форму для оформлення письмового запиту на отримання публічної інформації.


До уваги запитувачів 

Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статтей 1 та 19 Закону України  від 13 січня 2011 року  № 2939-VI „Про доступ до публічної інформації ”. 
	Для оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати відповідну форму для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 04 травня 2018 року №468.
	Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами та їх копіями, що містять публічну інформацію, в Тернопільській митниці ДФС визначено кімнату Громадської приймальної (навчально-методичний кабінет), яка розташована на четвертому поверсі адміністративного приміщення Тернопільської митниці ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

	Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Тернопільська митниця ДФС, можна подавати:

	на поштову адресу: 

          Тернопільська митниця ДФС
          вул. Текстильна, 38
          м. Тернопіль
          46020
	на електронну адресу: publicinfo@customs.sfs.gov.ua" tr.publicinfo@customs.sfs.gov.ua ; 

за телефоном: (0352) 43-08-29. 

